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Dołącz do nas i otwórz
swój własny escape room



Dlaczego 
Open The Lock?

Jesteśmy jedną z największych 
i najszybciej rozwijającą się siecią
escape room w Polsce 
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Dajemy pełne wsparcie projektowe: 
projekty zagospodarowania lokalu,
projekty pokojów, zagadek i scenariuszy gry.
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Każdy pokój Open The Lock jest niepowtarzalny 3
Oferujemy profesjonalną stronę, 
z wersją dedykowaną pod Wasz oddział, 
z panelem do zarządzania treścią 
oraz autorskim systemem rezerwacji online
4 Pełne wsparcie graficzne przez cały okres 

współpracy5

Szkolenie i pomoc w przygotowaniu, 
zarządzaniu i promowaniu firmy6

Wiele innych korzyści7



każdego miesiąca dokonujemy nowych inwestycji związanych z funkcjonowaniem,
rozwojem i promocją Open The Lock

udział w forum właścicieli Open The Lock 

kontakty do firm z którymi współpracujemy w zakresie promocji, reklamy oraz 
wykonujących zaawansowane mechanizmy w pokojach

udział w forum franczyzowym, na którym wymieniać się można doświadczeniami 
z zakresu działania i zarządzania firmy, reklamy, urządzania pokojów itp.

umożliwienie i przeprowadzenie szkoleń pracowników w Open The Lock w Gliwicach
doradztwo w zakresie zarządzania oraz promowania firmy
doradztwo przy urządzaniu i planowaniu wystroju pokojów
zasady szkolenia pracowników i obsługi gier

doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania, 
promowania i organizacji firmy przez cały okres współpracy 

projekty pokojów zagadek wraz z fabułą, aranżacją i scenariuszem gry 
projekt zagospodarowania lokalu i wytyczne do wystroju i aranżacji
pomoc w wyborze odpowiedniego lokalu

prawo do używania logo, marki, znaków firmowych/towarowych 
sieci Open The Lock wraz z know-how dot. prowadzenia działalności

W ramach pakietu franchisingowego otrzymują Państwo: 

Projektowanie i organizacja firmy



system powiadomień SMS-owych i mailowych dla klientów
pozycjonowanie Google na terenie danego miasta/regionu
system płatności błyskawicznych Przelewy24 (rezerwacje i zamówienia)

możliwość wykorzystania materiałów, reklam i akcji promocyjnych używanych 
przez Open The Lock

pełne wsparcie graficzne – wykonamy każdą niezbędną grafikę reklamową
nośniki reklamowe w wersji cyfrowej (vouchery, ulotki, wizytówki i wiele innych)
firmowe adresy mailowe @openthelock.pl

dużą widoczność w Internecie, z powodu wysokiej pozycji naszej strony 
w wyszukiwarce Google

zintegrowanie systemu rezerwacji z portalem LockMe, wraz ze wdrożeniem płatności 
błyskawicznych Przelewy24

wygodny i autorski system rezerwacji online z ww. panelem administracyjnym 
umożliwiającym jego zarządzanie.

stronę internetową openthelock.pl z niezależną wersją dedykowaną dla Państwa oddziału, 
z możliwością edycji treści podstron przez panel administracji (CMS) 
stworzony dla Państwa wyłącznego użytku

stworzenie na mapie strony Intro (openthelock.pl) miasta, stanowiącego odnośnik 
do Państwa wersji strony

W ramach pakietu franchisingowego otrzymują Państwo: 

Infrastruktura techniczna i reklama



Istotne informacje księgowo-podatkowe wynikające z zebranych doświadczeń w branży

Kontakty z osobami wykonującymi gotowe zagadki, układy elektroniczne (podzespoły do 
zagadek) oraz projektujących i wykonujących detaliczną scenografię do pokojów zagadek

Kontakt z rzeczoznawcą budowlanym, rzeczoznawcą higieniczno-sanitarnym oraz osobami 
uprawnionymi do przeprowadzenia próby ewakuacji i sprawdzenia wymagań ochrony 
przeciwpożarowej

Możliwość reprezentowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej 
oraz nadzoru budowlanego

Możliwość sporządzenia budowlanych ekspertyz i ocen technicznych

Możliwość sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej w celu dostosowania lokalu 
do spełnienia wymogów prawnych i techniczno-budowlanych, w tym projekty budowlane, 
zgłoszenie robót budowlanych czy zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania wraz 
ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i uzgodnieniami – posiadamy nieograniczone 
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wdrożone na stronie internetowej wymagania RODO, a także niezbędne dokumenty 
w ramach polityki bezpieczeństwa danych osobowych

Regulamin usług po audycie prawnym, zgodny z wymogami ustawy o prawach konsumenta 
oraz RODO i innych obowiązujących aktów prawnych

Oferujemy Państwu także wsparcie w poniższym zakresie:

Pomoc formalno-prawna i techniczno-budowlana
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Opracujemy projekty lokalu i pokoi
według których budujesz pokoje

Otwieramy nowy punkt
Open The Lock

Wykonujemy Twoją 
stronę internetową
a także system rezerwacji, 
grafikę i pozostałe elementy

Wypełniasz formularz franczyzowy
określamy terminy i wielkość inwestycji

Spotykamy się w Waszym lokalu 
podpisujemy umowę, wykonujemy pomiary

Znajdź lokal 
lub poproś nas o pomoc

Skontaktuj się z nami
w sprawie współpracy

7 KROKÓW DO OTWARCIA 
OPEN THE LOCK



Zgłoszenie robót / zmiany sposobu użytkowania / projekt budowlany – wycena indywidualna
Opłata licencyjna (jednorazowa) - 3 tys. zł
Projekty scenariuszy pokojów zagadek wraz z aranżacją – 500 zł / szt (jeden projekt wliczony 
już w opłatę licencyjną)
Comiesięczna opłata franczyzowa - 800 zł (pobierana dopiero od dnia rzeczywistego 
rozpoczęcia działalności firmy)
PPrzy 1/2 pokojach możemy zejść na niższą stawkę (500zł -1 pokój, 650zł - 2 pokoje)

Jeżeli będą prowadzić Państwo 3 lub większą liczbę pokoi, będziemy współpracować 
na stawce standardowej (800 zł). Oczywiście, to ile pokoi będzie w Państwa oddziale 
Open The Lock i kiedy zostaną otwarte, zależy wyłącznie od Państwa.

Powyższe kwoty są kwotami netto

Koszt współpracy:

biuro@openthelock.pl
tel. 785629245

W razie pytań, uwag i chęci podjęcia współpracy, 
zapraszamy do kontaktu.

Kontakt


